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Chapter 
Summary 

The single-celled green alga Chlamydomonas moewusii has two flagella by which it swims 

through its aqueous environment. The flagella also play an important role in sexual 

reproduction because they contain the receptors (agglutinins) that are involved in the 

recognition of a sexual partner. However, when the environmental circumstances are 

unfavorable or threatening, cells can shed their flagella, a process called deflagellation. An 

important intracellular signal in these processes is Ca2+. Concentrations above 0.1 m M 

free Ca2+ induce deflagellation, due to the Ca2+-dependent contraction of centrin in the 

transition zone of each flagellum that ruptures the microtubular cytoskeleton. 

The G-protein activator mastoparan has been shown to induce deflagellation in 

the absence of extracellular Ca2+, indicating that release of Ca2+ from intracellular stores is 

involved. Ca2+ is stored in Chlamydomonas cells in large electron-dense bodies together 

with polyphosphate. In this thesis, permeabilized C. moewusii cells pre-loaded with 

radioactive labelled Ca2+, were used to show that mastoparan induces Ca2+-release from 

these stores (Chapter 2). This was confirmed by X-ray microanalysis of the electron-

dense bodies. Using this technique it was also shown that Ca2+ is released from these 

electron-dense stores upon sexual cell fusion (Chapter 3). Because of the apparent 

importance of this store in intracellular Ca2+-signalling, the nature of this store and its 

Ca2+-uptake mechanism were studied further. One of the Ca2+-uptake mechanisms into 

this vacuole-like organelle was shown to be a Ca2+/H+-exchanger. the H+-gradient being 

the driving force for its operation (Chapter 4). 

An important signalling mechanism for the release of intracellular Ca2+ stores is 

the activation of phospholipase C (PLC), which hydrolyses phosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate (PtdInsP2) into inositol 1,4,5-trisphosphate (InsP3) and diacylglycerol 

(DAG). This mechanism has been shown to be activated during mastoparan-induced 

deflagellation and during sexual cell fusion. In this thesis PLC was shown to be activated 

by mastoparan in permeabilized cells (Chapter 5). Alcohols such as butanol were also 

shown to activate PLC and induce Ca2+-release from intracellular Ca2+-stores (Chapter 6). 

The activation of PLC was correlated with the release of Ca2+ from the electron-dense 

Ca2+-bodies, indicating that Ca2+ might be released from this store by the action of InsP3. 
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Chapter 7 

Samenvatting 

De eencellige groenalg C hl amy domo nas moewusii heeft twee zweepharen (flagellen) 
waarmee het door het water beweegt. Deze flagellen zijn echter niet alleen belangrijk voor 
de voortbeweging, maar ze spelen ook een rol bij het sexuele proces. Hierbij maken twee 
sexueel competente cellen (mt+ of mt" cellen) contact met elkaar via bindingseiwitten 
(agglutininen) op de flagellen. De flagellen raken over de gehele lengte met elkaar 
verbonden, zodat de twee cellen in de juiste positie tegenover elkaar komen te liggen om 
met elkaar te versmelten. 

De flagellen zijn echter ook kwetsbare onderdelen van de cel en als 
omgevingsfactoren bedreigend worden, bv. door een plotselinge verhoging in de 
temperatuur, of verzuring van het milieu, kunnen de flagellen worden afgestoten. Dit 
fenomeen wordt deflagellatie genoemd. Dit is een gevolg van de samensnoering van 
bepaalde calcium-gevoelige eiwitten in de basis van de flagel. Later kunnen er dan weer 
nieuwe flagellen aangroeien. 

De cel kan dus op een of andere manier de verandering in omgevingsomstandigheden 
waarnemen. Meestal gebeurt dit door middel van activatie van receptoren aan de 
buitenkant van de cel. Deze receptoren geven het signaal vervolgens door naar de 
binnenkant van de cel, waarbij het signaal meestal ook versterkt wordt. De cel wordt 
uiteindelijk aangezet tot een bepaalde reactie, bijvoorbeeld celfusie of deflagellatie. Wat er 
gebeurt in de cel tussen het moment dat deze een signaal ontvangt en de respons is 
onderwerp van deze studie. 

Calcium 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een stijging van de calcium concentratie in het 
cellichaam ten grondslag ligt aan deflagellatie. Normaal is deze extreem laag. Een veel 
hogere concentratie is aanwezig buiten de cel (lO.OOOx zoveel als in de cel) en ook in 
bepaalde compartimenten in de cel ligt calcium opgeslagen. Er zijn dus twee manieren om 
de concentratie calcium in de cel te verhogen, nl. Door import van buiten de cel naar 
binnen, of door vrijmaken van calcium uit de intracellulaire opslagruimten. Aangezien het 
mogelijk is om met mastoparan (het actieve bestanddeel uit wespengif) cellen te 
deflagelleren in de afwezigheid van extracellular calcium, kan geconcludeerd worden dat er 
calcium wordt vrijgemaakt uit intracellulaire compartimenten. In Chlamydomonas 
moewusii zit calcium samen met polyfosfaten opgeslagen in deze intracellulaire 
compartimenten. Ze kunnen onder de electronen microscoop worden waargenomen als 
donkere bolletjes en worden daarom electronen-dichte lichaampjes genoemd. Uit deze 

108 



Summary Samenvatting 

studie is gebleken dat de concentratie calcium in deze compartimenten extreem hoog is, nl. 

2 M (Hoofdstuk 2). Dat is 20 miljoen keer zo hoog als in het cellichaam. Zulke hoge 

concentraties calcium zijn nog nooit eerder waargenomen in intracellulaire 

compartimenten. 

Om nu te onderzoeken of mastoparan in staat is om calcium vrij te maken uit deze 

compartimenten werden ze opgeladen met radioactief calcium. Cellen werden vervolgens 

lek gemaakt met behulp van het detergens digitonine. Dit is een soort zeep dat bij 

voorkeur gaten maakt in de buitenste membraan van de cel (plasma membraan), en pas bij 

veel hogere concentraties in membranen die intracellulaire compartimenten omhullen. 

Door de juiste concentratie te kiezen werd alleen de plasma membraan lek gemaakt, maar 

de membraan rond de calcium opslagplaatsen niet. Het voordeel hiervan was dat de 

calcium buiten de intracellulaire compartimenten kon worden weggevangen en 

weggewassen. De hoeveelheid radioactiviteit die achterbleef in de cel werd vervolgens 

gemeten en gebruikt als een maat voor de hoeveelheid calcium die achterbleef in de 

intracellulaire compartimenten. Door een vergelijking te maken tussen controle cellen en 

cellen die werden behandeld met mastoparan bleek dat mastoparan calcium vrijmaakte uit 

de intracellulaire calcium stores (Hoofdstuk 2). Ditzelfde resultaat werd ook gevonden 

door de hoeveelheid calcium inde electronen dichte lichaampjes te meten met behulp van 

X-ray microanalyse (XRMA). Ook bleek dat calcium werd vrijgemaakt uit deze 

compartimenten na celfusie, hoewel het effect minder extreem was als na behandeling met 

mastoparan (Hoofdstuk 3). 

Hieruit blijkt dat deze intracellulaire calcium opslagplaatsen een belangrijke rol spelen 

tijdens deflagellatie en sexuele celfusie. Daarom zijn deze verder bestudeerd en in het 

bijzonder het calcium opname mechanisme van deze compartimenten. Er bestaan 

verschillende calcium opname mechanismen: één waarbij calcium actief naar binnen wordt 

gepompt d.m.v. een zogenaamd Ca2+-ATPase en één waarbij er een uitwisseling 

plaatsvindt met andere ionen, bv. protonen, via een zogenaamde Ca27H'-exchanger. De 

manier waarop calcium wordt opgenomen in de electroncn-dichte lichaampjes is 

onderzocht door het effect van specifieke remmers op calcium opmame in 

gepermeabiliseerde cellen te meten. Hieruit bleek dat calcium opname geschiedt door 

middel van een Ca +/H+-exchanger en dat de drijvende kracht hiervoor de protonen 

gradient is (Hoofdstuk 4). 

Signaaltransductie route 

Een van de vragen die gesteld kan worden is op welke wijze het signaal van mastoparan 

wordt doorgegeven binnen de cel, zodat er calcium uit de intracellulaire calcium 
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compartimenten kan vloeien. Er bestaan verschillende mechanismen waarop een signaal 

buiten de cel binnen de cel wordt doorgegeven. Bij één van routes wordt het enzym 

phospholipase C (PLC) geactiveerd. Deze splitst een membraanmolecuul 

(phosphatidylinositol bisphosphate). Eén deel (diacylglycerol) blijft achter in de 

membraan en het andere deel (inositol trisphosphate; lnsP3), dat wateroplosbaar is, 

verspreidt zich door de cel. Van lnsP3 is bekend dat het in staat om calcium vrij te maken 

uit intracellulaire compartimenten. 

Het is al eerder aangetoond dat deze signaaltransductie route wordt geactiveerd 

tijdens mastoparan-geïnduceerde deflagellatie en sexuele celfusie. Uit de resultaten die 

gepresenteerd worden in Hoofdstuk 5 blijkt dat ook bij de behandeling van 

gepermeabiliseerde cellen met mastoparan phospholipase C geactiveerd wordt. Ook 

alcoholen zoals butanol veroorzaken deflagellatie. In Hoofdstuk 6 is aangetoond dat 

activatie van PLC door butanol is gecorreleerd met calcium efflux uit de intracellulaire 

calcium compartimenten. Dit wijst erop dat zowel bij mastoparan als bij alcohol 

geïnduceerde deflagellatie hetzelfde signaaltransductie mechanisme wordt aangeschakeld 

en dat de calcium release uit de electronen dichte lichaampjes veroorzaakt zou kunnen zijn 

door InsP3. 
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